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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تجارت و توسعه ربیع نقش جهان
سهامی خاص به شماره ثبت  22245و شناسه ملی 10260430772

در اجــرای مفاد ماده  136الیحه اصالحی قانون تجارت و با توجه به عدم تشــکیل
جلسه مجمع عمومی نوبت اول مورخ 1396/9/5
بدین وســیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق الذکر دعوت می گردد در جلسه
مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در تاریخ  1396/10/25ســاعت  9صبح در محل
شــرکت به نشانی اصفهان  ،خیابان آپادانا اول  ،بن بســت شهریار ،بن بست شهرزاد،
پالک  940برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
  دستور جلسه
انتخاب اعضای هیات مدیره
مقام دعوت کننده
						
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
				

صنایع پارسیان سازه سپاهان

در نظردارد تعداد  1152شاخه تیوپ لوله به شرح ذیل با استاندارد  ASTMرا
خریداری نماید.لذا از تامین کنندگانی که دارای توانایی و گواهینامه سمتا
می باشند ،دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت  10روز کاری
جهت دریافت اسناد استعالم به معاونت بازرگانی این صنایع مراجعه و اسناد را
دریافت و تکمیل نمایند.
Seamless Tube1” (BWTHK.2.11mm)(Min)-SA-179
L=15050mm,OD=25.4mm Thk=2.11

ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده خواهد بود.

آدرس :اصفهان ،زرین شهر،کیلومتر 7جاده مبارکه،مجتمع صنایع دفاع
اصفهان ،صنایع پارسیان سازه،معاونت بازرگانی
تلفن  52322328 :فکس 031-52322230 :

روابط عمومی صنایع پارسیان سازه سپاهان
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ورودی آب سد زایندهرود به صفر میرسد

استاندار اصفهان گفت :بر اساس آمار  ۴۶سال
پیش ،ورودی آب به ســد زاینــدهرود  ۱۰میلیارد
و  ۷۰۰میلیون متر مکعب بوده اســت و براساس
بارشها امسال احتمال میرود که ورودی سد به
 ۹۰۰میلیون متر مکعب برســد ،اگر فکر اساسی
صورت نگیرد در  ۵۰سال آینده این میزان ورودی
آب به صفر خواهد رسید.
به نقل از اداره کل روابط عمومی اســتانداری
اصفهان ،محســن مهرعلیزاده در اولین جلســه
مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان به میزبانی
استانداری اصفهان ،اظهار داشت :ابتدای حضور
بنده در ســمت اســتانداری اصفهان با تصویب
بودجه ســال  ۹۷و مشــکالت اساسی استان در
حوزه آب و تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان
همراه بود و تالش شــد که در ایــن مدت تدابیر
الزم برای حل این مشــکالت اندیشــیده شود و
با همکاری مدیران ذیربط تالش شــد که بودجه
خوبی برای استان به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه برخی از شهرستانها با حضور
سرپرست فرمانداری اداره میشود ،افزود :تالش
کردیم که در ابتدا مدیران و معاونین اســتانداری
اســتقرار کامل داشــته باشند و ســپس اقدام به
انتخــاب فرمانداران کنیم و در این رابطه فرماندار
یک شهرستان انتخاب شده است و در حال حاضر
در زمانــی قرار گرفتهایم کــه میتوانیم در مورد
اینگونه مسائل پیگیریهای الزم را داشته باشیم
و کارها را به نحو مطلوب به انجام برسانیم.
اســتاندار اصفهــان با معرفــی «محمدعلی
شــجاعی» به عنــوان معــاون هماهنگی امور

گاز گرفتگي در چاه فاضالب جان  5نفر را گرفت

فرمانده انتظامي شهرســتان از فوت  5نفر به علت گازگرفتگي در
2حلقــه چاه فاضالب كه در يكي از شــهرك هاي صنعتي اتفاق افتاد
خبر داد.
ســرهنگ "حسن ياردوســتي" در گفت و گو با خبرنگار جام جم ،
گفت  :در پي اعالم مركز فوريت هاي پليسي  110مبني بر گازگرفتگي
 5نفر از شــهروندان در 2حلقه چاه فاضالب در يكي از شــهرك هاي

اقتصادی و توســعه منابع استان اصفهان« ،علی
مقــدسزاده» به عنوان معــاون هماهنگی امور
عمرانــی و همچنین مدیرکل حوزه اســتاندار و
دســتار ویژه و مشاورین جدید خود ،اظهار داشت:
تالش شــد که در این انتصابات افرادی به خدمت
گرفته شــوند که ســابقه فعالیت در سطح ملی و
کالن داشته باشند تا کارها و پیگیریها با سرعت
بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد احیای زاینده رود،
اظهارداشت  :با توجه به اشراف کامل «محمدعلی
طرفه» به مسائل آب استان ،او به عنوان مسؤول
هماهنگی این ستاد معرفی شده است.
وی از تشــکیل دفتــر نمایندگان اســتان در
اســتانداری خبــر داد و افزود :هدف از تشــکیل
ایــن دفتر ایجــاد ارتباط و تعامل بــا نمایندگان
مجلس شورای اســامی و برقراری پل ارتباطی
بین اســتانداری و مجلس و تعامل دو سویه جهت
رفع مشــکالت اســتان اصفهــان ،خواهد بود و
بررســی درخواستها ،پیشــنهادات و انتقادات
نمایندگان در مورد حوزههای انتخابیه و پیگیری
از ادارات اســتانی و اعالم نتیجه به نمایندگان و
همچنین همفکری و پیگیری مشترک پروژهها و
موضوعات دارای اولویت در ســطح استان و ملی
و برگزاری جلسات مشترک جهت حل مشکالت
حوزههای انتخابیه و اســتان در این دفتر صورت
خواهد گرفت.
اســتاندار اصفهان در ادامه جلســه با اشاره به
گزارش مدیرعامل شــرکت آب منطقهای استان
در خصــوص وضعیت هیدرولوژیکی و بیالن آبی
استان ،بیان داشت :بر اساس آمار  ۴۶سال پیش،
ورودی آب به ســد زاینــده رود  ۱۰میلیارد و ۷۰۰
میلیون متر مکعب بوده اســت که در حال حاضر
به  ۱۰۵۰میلیون متر مکعب رســیده و براســاس
بارشها امسال احتمال میرود که ورودی سد به
 ۹۰۰میلیون متر مکعب برســد و اگر فکر اساسی
در خصوص الگوی کشت ،الگوی بهرهبرداری از
منابع آبی ،اســتفاده درست از پساب و  ...صورت
نگیرد در  ۵۰ســال آینده این میزان به ورودی آب
به صفر خواهد رسید.

صنعتــي ،يك تيم از ماموران انتظامي شهرســتان اصفهان به محل
اعزام شدند.
وي افــزود :در اين حادثــه يكي از كارگران قصــد تخليه دو چاه
فاضالب را داشته كه به علت گازگرفتگي دچار خفگي مي شود و چهار
كارگر ديگر براي نجات او وارد عمل مي شــوند كه متاسفانه همه آنها
نيز به علت گازگرفتگي فوت مي كنند.

سرهنگ ياردوستي ادامه داد :با حضور ماموران آتش نشاني اجساد
از چــاه بيرون و برای انجام مراحل قانوني به پزشــكي قانوني انتقال
داده شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در پايان از شهروندان خواست،
همواره نكات ايمني را رعايت كنيد و در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ
خونسردي با ،آتش نشاني ،اورژانس و پليس تماس بگيريد.

دریافت هزینه پیشثبتنام کارت ملی هوشمند لغو شد
مدیرکل ثبتاحوال اســتان
اصفهان گفــت :دریافت هزینه
پیشثبتنــام بــرای صــدور
کارت ملــی هوشــمند در مراکز
ثبتاحــوال ،پســت و دفاتــر
پیشخوان لغو شد.
حســین غفرانــی کجانی در
گفتوگــو با خبرنــگار جام جم
با اشــاره به اخبــار ضد و نقیض
در خصوص صــدور کارت ملی
هوشــمند بدون دریافت هزینه
اظهار کرد :این خبر صحت ندارد
و بایــد توجه داشــت که امکان
صدور کارت ملی بدون پرداخت
هزینه امکان ندارد.
وی با بیــان اینکه در حــال حاضر و به
منظــور تکریم ارباب رجــوع دفاتر ثبتنام
کارت ملی هوشــمند هزینــه پیش ثبتنام
ایــن کارتها را دریافــت نمیکنند ،افزود:
البتــه ما در اصفهان از ابتدای ســال جاری

این طرح را اجرایی کردهایم و در حال حاضر
عدم دریافت هزینه پیــش ثبتنام در همه
شهرهای کشور اجرایی میشود.
مدیــرکل ثبتاحوال اســتان اصفهان
با بیــان اینکه تاکنون در اســتان اصفهان
یک میلیــون و  ۹۰۰هزار نفر برای دریافت
کارت ملی هوشــمند ثبتنام کردهاند ،ابراز

کرد :از این تعداد تاکنون کارت
هوشــمند یک میلیون و ۸۰۰
هزار نفر تحویل شده است.
وی حداکثر زمــان صدور
کارت ملی هوشــمند از زمان
ثبتنــام را  ۱۵روز اعالم کرد
و گفــت :در حــال حاضــر در
مجموع  ۶۰۰مرکــز خدمات
مورد نیاز بــرای صدور کارت
ملی هوشمند را ارائه میدهند.
غفرانی کجانی در خصوص
وضعیــت اعتــراض صنــف
عکاســان نســبت به گرفتن
عکــس در مراکز ثبت احوال و
عدم ارجاع متقاضیان به عکاسیهای سطح
شــهر افزود :با توجه به اعالم نظر شــورای
نگهبان بــه منظور تکریم اربــاب رجوع و
ارائــه خدمات به صــورت یکجا خود مراکز
صدور کارت ملی امــکان عکس گرفتن از
متقاضیان را دارند.

جعبه سیاه اتفاقات اخیر ،در دست بررسی

معــاون سیاســی وزارت
کشــور تاکید کرد :جعبه سیاه
اتفاقات اخیر در حال بررســی
اســت و تحقیق درباره عوامل
و افراد پشــت این قضایا هنوز
به اتمام نرسیده است.
اســماعیل جبــارزاده
در نشســت خبــری دربــاره
تجمعــات چنــد روز اخیر در
جمع خبرنــگاران افزود :امروز
در شرایطی قرار گرفته ایم که
عده ای در داخل و خارج دنبال
خدشه دار کردن امنیت کشور
هســتند و آنچه جامعه نیاز دارد

آرامش ،همفکــری و همدلی
است.معاون وزیر کشور اضافه
کرد :دولت مسئول حفظ جان،
مال و نوامیس مردم اســت؛ بنا
براین دولت در مقابل تجمعاتی
که موجب تعرض به جان و مال
مردم و اموال عمومی و دولتی
باشــند می ایستد و نمی گذارد
عده ای آگاهانه و ناآگاهانه این
کارها را انجام دهند.
وی با بیان ایــن که امروز
دولــت روحانــی توانمندتر از
گذشــته به دنبال تحقق وعده
های خود اســت ادامــه داد:

تحقق برنامه هــای دولت در
همه حوزه هــا در گرو فضای
آرام سیاسی است.
معاون وزیر کشــور یادآور
شــد :ایــن دولت خــودش را
آســمانی و وصل به غیب نمی
دانــد .دولتی زمینی اســت و
بیش از دولت های دیگر گوش
شــنوا برای نقدهای منصفانه
و دلســوزانه دارد.وی در پاسخ
به ســوالی درباره قطع شــدن
فضای مجازی و از دســترس
خارج شــدن آن گفت :دولت
همانطــور که بارهــا رییس

جمهور در سخنرانی های خود
آن را اعالم کرده اســت بنای
تعطیلی شــبکه های مجازی
را نــدارد اما اگر جایی اختاللی
شــود طبیعی است که یکی از
ابزارهای کنترل آن اجتماعات
غیرقانونی می تواند تصمیمات
مقطعی هم باشــد.معاون وزیر
کشور در پاسخ به سوالی درباره
تعداد بازداشــتی هــا و میزان
خســارت به اموال عمومی در
چند روز اخیر گفت :آمار قطعی
در خصوص تعداد بازداشــت
شده ها و خسارات نداریم.

آلودگی هوای اصفهان و توصیه های
اورژانسی به شهروندان

مدیــر حــوادث و فوریــت های
اورژانس پزشــکی اصفهان گفت :در
روزهای آلوده اصفهان و شهرســتان
های اطــراف که به صــورت هوای
ناســالم برای همه گروه های ســنی
اعالم شــده اســت ،باید شهروندان
نــکات ایمنی را برای کمتر آســیب
دیدن در هوای آلوده رعایت کنند.
غفور راســتین در گفت و گو با خبرنگار جام جم با تاکید بر شــرایط آلودگی هوای
اصفهان در تشریح توصیه های اورژانسی به شهروندان اظهار کرد :این روزها آلودگی
بیش ازاندازه هوای اصفهان و شهرســتانها کیفیت زندگی ســالم را برای شهروندان
کاهش داده و به نوعی سالمتی آنها را به خطر انداخته است.
وی افــزود :به همشــهریان توصیه می شــود که در روزهای آلــوده اصفهان و
شهرستان های اطراف که به صورت هوای ناسالم برای همه گروه های سنی اعالم
شده است ،نکات ایمنی را برای کمتر آسیب دیدن در هوای آلوده رعایت کنند.
راســتین خاطرنشــان کرد :متاسفانه آلودگی هوا خســارت جبران ناپذیری را بر
ســامت افراد وارد می کند ،بیمارانی که سابقه ناراحتی قلبی ،بیماری های عروقی
و بیماری های تنفســی مثل آســم را دارند از تردد در هوای ناســالم خودداری کنند.
همچنین هوای این روزها ی شهر برای کودکان ،مادران باردار و افراد سالمند ناسالم
است.
وی اضافه کرد :به شــهروندان توصیه می شــود تالش کنند تا کمتر در معرض
آلودگــی و عوارض هوای آلوده قرار بگیرند .ضروری اســت از انجام هر نوع فعالیتی
که منجر به افزایش آلودگی هوا و بدتر شــدن شرایط فعلی می شود ،خودداری کنند
و حتی المقدور از منزل فقط برای انجام کارهای اضطراری خارج شوند و از تردد غیر
ضروری در معابر شهری پرهیز کنند.
مدیر اورژانس اصفهان یادآور شد :بیماران قلبی و عروقی ،بیماران آسم ،کودکان
و سالمندان از تردد در شهر خودداری کنند و با استراحت در منزل و بستن در و پنجره
ها ،ســعی کنند که از هوای ســالم داخل خانه استفاده کنند .به همه مدیران مدارس
توصیه می شــود فعالیت های فیزیکی و ورزشــی را در کلیه مقاطع تحصیلی در این
چند روز که هوای اصفهان ناســالم اســت از برنامه های دانش آموزان حذف کنند و
زنگ تفریح دانش آموزان در کالسها سپری شود.
وی اضافه کرد :به ورزشکاران و شهروندانی که در ساعات اولیه صبح ورزش می
کنند توصیه می شــود که از انجام هر نوع فعالیت فیزیکی و ورزشــی همانند دویدن
وپیاده روی در این شــرایط خودداری کنند .همچنین نوشــیدن مایعات همانند آب و
شــیر می تواند در شرایط آلوده به شستشوی دست ها و دستگاه گوارش کمک کرده
و از خشــکی دهان ناشی از آلودگی هوا جلوگیری کند و میل به استنشاق اکسیژن را
برای افراد در شــرایط آلودگی هوا کم کند و در نهایت موجب عارضه ناشی از آلودگی
را به حداقل می رساند.

مطالبات در چارچوب قانون و رعایت نظم قابل پیگیری است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به حوادث اخیر
کشــور گفت:باآرامش ،امنیت و نظــم در چارچوب قانون می توان
مطالبات را پیگیری کرد.
امیر ســرتیپ ســتاد امیر حاتمی در جمع مدیران و کارشناسان
وزارت دفاع اظهار داشــت:مردم عزیزمان طی چهار دهه گذشته به

کاهش  ۷۰درصدی واردات مبل چینی به اصفهان

رییــس اتحادیه صنایع مبل و دکوراســیون
اصفهان با اشــاره بــه اینکه حــدود  ۷۰درصد
واحدهای تولیدی مبلمان رو به تعطیلی رفتهاند،
گفت :اصفهان رتبه ســوم تولیدات مبلمان را در
کشــور دارد که با حمایت از این صنعت میتوان
شاهد افزایش صادرات بود.
حجتاهلل پورحقانی در حاشــیه پانزدهمین
نمایشــگاه بینالمللی مبلمان و دکوراســیون
خانگــی در گفتگــو بــا خبرنگار جــام جم در
خصوص وضعیــت فعلی صنعت مبــل ،اظهار
کرد :قبل از دولت نهم کارگاههای مبلســازی
تولیــدات باالتری نســبت به امروز داشــتند و
حــدود  ۱۵درصد از محصــوالت تولیدیمان
به کشــورهای همسایه صادر میشد اما به دلیل
نبــود همکاریهای الزم از ســوی دولت ،این
صنعت به ســوی رکود اقتصادی کشــیده شد و
به دلیل افزایش قیمت کاالهای تولیدی ایرانی،
کشورهای همســایه نیز از تولیدات ما استقبال
نکردند.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه " ۲۵درصد
مبل اصفهان از چین وارد میشود" ،تصریح کرد:
چنین آماری در دولت نهم و دهم وجود داشــت
اما امــروز این آمار وجود نــدارد ،در حال حاضر
کارگاههای ما به نسبت رونق گرفته و تولیدات با
کیفیتی دارند .به دلیل افزایش نرخ تعرفه گمرکی
واردات محصول نهایی از چین به صرفه نیست،
البته در این میان برخی افراد که از رانت استفاده
میکنند ممکن اســت محصوالتی را وارد کنند
اما آمار نشــان میدهــد واردات مبلمان از چین
نزدیک به  ۷۰درصد کاهش یافته است.
تعطیلــی  ۷۰درصد واحدهای مبلســازی
اصفهان

رییــس اتحادیه صنایع مبل و دکوراســیون
اصفهــان اظهار کرد :بارها در جلســات مختلف
اعالم کردیــم که حدود  ۷۰درصــد واحدهای
تولیــدی مبل اصفهان رو بــه تعطیلی رفتهاند و
از مســئوالن مربوطه برای احیای این کارگاهها،
تقاضــای کمک کردیــم که متاســفانه به این
موضوع هرگز توجهی نشد .البته اکنون برخی از
کارگاهها نه با توان  ۱۰۰درصد بلکه با  ۵۰درصد
ظرفیت خود دوباره شروع به فعالیت کردهاند.
وی افزود :متولیان صنایع باید تعامل و ارتباط
خوبی با اتحادیه ها داشــته باشــند تا عالوه بر
احیاء بنگاههای تولیدی ،شاهد افزایش صادرات
باشــیم و در این راه ارائه وامهای کمبهره بسیار
کمککننده است.
پورحقانــی با اشــاره به رتبه ســوم اصفهان
در میــان شــهرهای تولیدکننده مبل کشــور و
همچنین رتبه نخســت تهران ،اظهار کرد :باید
از واحدهای تولید مبلمان کشــور حمایت شود تا
تولیدکننده از بازگشــت سرمایه و تداوم فعالیت
خود اطمینان پیدا کند.
همنوایی گرانی مبل در کنار سایر اجناس
وی در خصوص اینکه "آیا گرانی سایر اجناس
بــر افزایش قیمــت مبلمان تاثیرگذار اســت"،
تصریــح کرد :با باال رفتن قیمت ســایر اجناس
از چندی پیش شــاهد افزایش قیمت ملزومات
مبلسازی مانند پارچه ،رنگ ،ابر و  ...بودیم .البته
گرانی راهکار مناســبی برای افزایش و یا ایجاد
اشــتغال نیست چرا که چنین رویهای باعث تورم
ســالیانه می شــود در صورتی که در کشورهای
خارجی قیمتها برای چند سال ثابت میماند.
رییــس اتحادیه صنایع مبل و دکوراســیون
اصفهــان در پاســخ به این ســوال که "نزدیک
 ۲۵درصــد تولیدات مبل ایران در اصفهان انجام
میشــود" ،گفت :ایــن آمار هنــوز ثابت مانده
درحالی که اصفهان اکنون باید حدود  ۵۰درصد
از ســهم تولیدات مبل ایران را در اختیار داشــته
باشد ،کارگاه ،هنرمند ،تولیدکننده و کارگر برای
افزایــش تولیدات وجود دارد اما مشــکل اصلی
اشــباع بازارهای داخلی اســت از این رو باید به
صادرات بیش از پیش توجه کرد.

خوبی نشان داده اند که همواره با تاکید بر روش های قانونی ،پیگیر
حقوق حقه خود بوده و خواهند بود.
وی افزود:اســتکبار جهانی و دشمنان کشورمان ،ایرانی ناامن و
بی ثبات را در سر می پرورانند ،لذا باید با همبستگی ،اتحاد و انسجام
ملی ،توطئه ها و فتنه های بیگانگان را ناکام بگذاریم.
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وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با بیان اینکه در شرایط
کنونی تمامی دشــمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی ایران
کمر همت خود را برای تحریک مردم و تهییج آنها به تجمع و ایجاد
ناآرامی بسته اند ،تصریح کرد :استکبار جهانی و دشمنان کشورمان،
ایرانی ناامن و بی ثبات را در سر می پرورانند.

موضوعاشتغالدرالیحهبودجه۹۷مبهماست

رییس اتــاق بازرگانی ایران
و چیــن با بیــان اینکه تجمعات
اخیر مردم در اعتراض به الیحه
بودجه  ۹۷اســت ،گفت :گرانی
دست دولت اســت و دولت نباید
خود به ســمت گرانی اجناس و
کاالها پیش رود.
اســداهلل عســگراوالدی در
گفتگو با خبرنگار اقتصادی جام
جم در خصوص اعتراضات اخیر
مردم نســبت به موج گرانیها،
اظهار کرد :این اعتراضات تنها در
گوشــه و کنار شهر اتفاق افتاده و
شدید نیســت و تنها چند نفر دور
هم جمع میشوند.
وی بــا تاکید بــر اینکه این
حــرکات برنامههــای اعتراضی نیســت،
گفت :متاســفانه در الیحــه بودجه  ۹۷که
چندی پیش به مجلــس رفت برای اقتصاد
و بهبود مشــکالت مردم چارهای اندیشیده
نشده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید
بــر اینکه دولت بایــد در الیحه بودجه به دو
موضوع توجه میکرد ،گفت :دغدغه اصلی
دولــت باید رفع بیکاری مــردم و همچنین
بهبود وضعیت معیشــتی دهک های پایین

جامعه باشد و این موارد باید اصالح شود.
وی افــزود :در الیحــه بودجه  ۹۷برای
اشــتغال برنامه درســتی تنظیم نشــده و
مشــخص نیست اعتبار ذکر شــده به طور
دقیق چگونه تامین میشود.
عضو اتــاق بازرگانی ایران بــا تاکید بر
اینکه الیحه بودجه  ۹۷دارای اشکال است،
تصریح کرد :دولت باید برای رفع مشکالت
معیشتی مردم راهکاری پیدا کند و با وجودی
که مردم درآمد چندانی ندارند ،اکنون فشــار
مالیاتی بر روی آنها مضاعف شده در حالیکه

توان پرداخت این میزان مالیات
را ندارند.
وی همچنیــن تاکید کرد:
در حال حاضر فشــارهای بیمه
تامین اجتماعی ،بیکاری و  ...در
کشور زیاد شده و این اعتراضات
مواردی اســت که متاســفانه
بیگانگان بر روی آن انگشــت
می گذارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و
روسیه با تاکید بر اینکه مردم ما
اهل بصیرت هستند و امیدواریم
مشــکالت آنها بــه زودی رفع
شــود ،گفت :ایــن اعتراضات
خودجوش نیست و دستهای
سیاسی در آن دخیل است.
وی در خصــوص گرانی هــا که موجب
این اعتراضات شده اســت ،تاکید کرد :این
گرانیها مربوط به شــایعات الیحه بودجه
اســت و زمانی که دولت در الیحه بودجه ۹۷
از گرانی بنزیــن ،آب ،برق ،گاز و  ...صحبت
کرد با وجودی که هنوز تصویب نهایی نشده
شاهد موجی از گرانیها هستیم.
عسگراوالدی تصریح کرد :گرانی دست
دولت است و دولت نباید خود به سمت گران
کردن اجناس و کاالها پیش رود.

هشدار مجدد بانک مرکزی نسبت به بیتکوین

رییس کل بانک مرکزی بار
دیگر نســبت به خرید و فروش
بیتکوین هشــدار داد و گفت:
بانک مرکزی در تالش اســت تا
امنیتهای نسبی را در این زمینه
برقرار سازد.
ولی اهلل ســیف ،درباره خرید
فــروش ارزهــای رمــزی و به
خصوص بیت کوین در کشــور،
اظهار کرد :بانک مرکزی نسبت

به خریــد و فروش ایــن ارزها
هشــدارهای الزم را بــه مردم
میدهــد و در کنــار آن نیــز در
ت نسبی در
تالش اســت تا امنی 
این خصوص ایجاد شود.
وی افــزود :در ایــن میان،
در سراســر جهان دیدگاههای
مختلفی نسبت به خرید و فروش
ارزهــای رمزی وجــود دارد به
گونــه ای که برخی کشــورها

مانند ایــاالت متحده و انگلیس
نســبت به خرید و فروش این ارز
روی خوش نشــان داده و برخی
دیگر از کشــورها نظیر روســیه
موضع منفی خود را رسما اعالم
کردهاند.
اما برخی کشورها مثل ایران
تاکنون موضع مشــخصی برای
معامله این ارزها نشان نداده اند.
رییس کل بانک مرکزی گفت:

در همیــن حال ،بحــث خرید و
فــروش بیت کویــن که یکی از
انواع ارزهای رمزی اســت ،در
کشــور بیش از پیش جدی شده
و حتی برخی صرافیها نیز اقدام
بــه خرید و فــروش بیت کوین
میکنند و مــردم هم با توجه به
سودآوری و باالرفتن قیمت این
ارز طی روزهای اخیر ،اشــتیاق
زیادی برای خرید این ارز دارند.
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بارش شهابی ُربعی را از دست ندهید

مدرس و پژوهشــگر نجــوم گفت:
بارش شــهابی امســال از  ۱۱دی آغاز
میشــود ،چهارشنبه  ۱۳دی به اوج خود
میرسد و روز  ۱۷دی ماه پایان مییابد.
عمران مــرادی در گفتگو با خبرنگار
جــام جم بــه جزییات بارش شــهابی
اشــاره کرد و گفت :بارش شهابی ُربعی
یا کوادرانت یکی از بارشهای مشــهور
ســالیانه است که هر سال اواسط دی ماه
به اوج خود می رســد .این بارش شهابی
امسال از  ۱۱دی آغاز می شود ،چهارشنبه
 ۱۳دی به اوج خود می رسد و روز  ۱۷دی
ماه پایان می یابد.
وی با بیان اینکه این بارش شــهابی در مقایسه با دیگر بارش های شهابی سرعت
کمتری دارد ،افزود :بیشترین تعداد شهاب در این بارش شهاب  ۹۰شهاب در ساعت با
سرعت میانگین  ۴۱کیلومتر در ساعت است.
مدرس و پژوهشگر نجوم این بارش شهابی را بازمانده ذرات دنبالهدارها عنوان کرد
و یادآور شــد :منشا این بارش شهابی ،سنگ های آسمانی است که از ادامه دنباله دارها
در بخشــی از مدار زمین به جای مانده اســت و به دلیل جاذبه زمین این توده ها در زمان
مشخصی به زمین جذب می شوند و پدیده بارش شهابی رخ می دهد.
مرادی خاطر نشــان کرد :از شبانگاه  ۱۱دی ماه بارش شهابی در آسمان خواهد بود؛
ولی به دلیل آلودگی هوا و آلودگی های نوری در شهرها این پدیده قابل مشاهده نیست؛
ولی بعد از نیمه شب و پس از غروب ماه در وضعیتی که آسمان تاریک است ،در مناطق
کوهستانی و دور از شهر این پدیده قابل رصد خواهد بود.
عضــو کمیته علمــی مرکز نجوم ادیب اصفهان ادامه داد :نام بارش شــهابی از نام
صورت فلکی که شــهاب ها از آن سمت به زمین می رسد ،گرفته شده است .نام بارش
ُربعی از نام صورت ُربعی یا کوادرانت از صورت فلکی کوچک ُربع (به معنای یک چهارم
)گرفته شده که یک تقسیم بندی قدیمی است.
وی با بیان اینکه این بارش شــهابی هر ســال رخ می دهد ،ادامه داد :از نظر تاریخی
بارش شهابی ربعی از سال ها پیش شناخته شده است.

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم
چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم
		
غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم
به شهر خود روم و شهریار خود باشم
		
چهارشنبه  13دی /1396شماره 5010

اصفهان از بهترین اکوسیستمهای کارآفرینی در غرب آسیا

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت:
فرهنــگ اصفهانیها در کارآفرینی بســیار باال
است اما برای درخشیدن در این زمینه مسئوالن،
مدیران شهری و همه مردم باید بسیج شوند.
کورش خسروی در حاشیه سمپوزیوم «بررسی
عملیاتی اکوسیستمهای کارآفرینی بین المللی»
در گفتگو بــا خبرنگار جام جم اظهار کرد :به این
مســئله که اصفهان کانون کارآفرین است خیلی
خوشبین نیســتم اما مدعی هستم که اصفهان
یکــی از بهترین اکوسیســتمهای کارآفرینی در
ایران و حتی شاید در غرب آسیا باشد.
برای ایجاد کســب و کار در اصفهان
همه باید بسیج شوند
وی ادامه داد :اگر بخواهیم اصفهان با اختالف
زیاد نسبت به ســایر شهرهای منطقه غرب آسیا
در زمینه کارآفرینی بدرخشــد ،باید همه مدیران
و مسئوالن شــهر برای این موضوع بسیج شوند
و تمامی امکانات شــهر برای ایجاد کســب و کار
مهیا شود.
رییس مرکز پژوهشهای شــورا گفت :ایجاد
شــرایط برای کســب و کار عالوه بر همکاری
مســئوالن و مدیران شــهری ،نیازمند بســیج
عمومــی و مشــارکت کامل مردم اســت .عضو
شورای اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد:
اصفهان مستعد این موضوع است که خیلی سریع
و طی یک برنامه پنج تا  ۱۰ســاله بهعنوان قطب
مهم کارآفرینی در منطقه شناخته شود.
وی تصریــح کرد :به نظر مــن برگزاری این
همایش نقطه شــروع و عزیمت اصفهان است و
باید دهها ســمپوزیوم مشابه ســمپوزیو م امروز و
آموزشهای متعدد دیگری برگزار شــود تا شاهد
بهرهوری کارآفرینی در اصفهان باشیم.

خسروی اشاره کرد :در گذشته مدیریت خوب
شهری ،مدیری بود که بیشتر از همه میتوانست
از مرکز ،بودجه و منابع مالی جذب کند اما به مرور
زمان ادبیات تغییر و شــروع به کامل شــدن کرد
و مدیران خوب ،مدیرانی شــدند که سرمایهگذار
و گردشــگر بیشــتری را جذب کردند .امروزه در
ادبیات روز دنیا مدیری موفقتر است که میتواند
کارآفرینی بیشتری در شهر خود جذب کند.

فرهنــگ کارآفرینــی اصفهانیها
باالست
رییس مرکز پژوهشهای شورا بیان کرد :شاید
اصفهان در غرب آســیا جزو  ۱۰شهر برتر در حوزه
اکوسیســتم کارآفرینی باشــد ،اما بهطور رسمی
در اصفهان تنها یک صنــدوق پژوهش فناوری
وجود دارد و چندین نفر هم در بخش خصوصی و
بهصورت پراکنده مشغول به کارآفرینی هستند.
وی تأکیــد کــرد :منابع مالــی خطرپذیر در
دسترس در اصفهان چهقدر است؟ آیا در اصفهان
مدرسه حرفهای آموزش کسب و کار داریم؟ اتاق
بازرگانی ،فنی حرفــهای ،اداره کار و دیگر مراکز
وجــود دارد ،اما این محلها چقــدر موفق بوده و
توانستهاند مدیر کارآفرین تربیت کنند؟
خســروی گفــت :اصفهان از نظــر فرهنگ
کارآفرینی از بهترینها است .افتخار اصفهانیها
این است که نخســتین کسی که کارخانه برق را
به ایران آورد اهل اصفهان بود و همچنین در صد
ســال اخیر اصفهان شاید دهها و صدها کارآفرین
را به ایــران معرفی کرده که تمامــی این موارد
بهدلیــل فرهنگ اصفهانیها بوده اســت .عضو
شــورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد :در
اصفهان مرکز سنجش درستی بهمنظور شناخت
شاخصههای کارآفرینی مثل نیاز به موفقیت ،کار
گروهی ،توان بهبود بخشیدن بعد از هر شکست و
شناخت به شهر را در اختیار نداریم .چرا در طراحی
شــهری اصفهان مرکزی وجود ندارد که کسب و
کارها در آن متمرکز شــده تا افراد با خیالی آسوده
در این مراکز به فعالیت بپردازند و شــهر منزوج از
منازل مســکونی ،مراکز اداری و شرکتها نباشد
که هر دو طرف از دست یکدیگر در عذاب باشند!

حافظ
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صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست استان اصفهان :هاجر مقضی
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زغالاخته؛  درمانکمکیسرطاندهانهرحم

محققــان دانشــگاه علــوم
پزشکی میســوری ،سلولهای
ســرطانی انسان را در آزمایشگاه
به کمک ترکیــب عصاره زغال
اخته و یا انگور قرمز با تابش اشعه
درمان کردند.
با توجــه به جدیدترین دادهها
از مرکــز کنترل و پیشــگیری از
بیماریها ،ســرطان دهانه رحم
یکی از سرطانهای شایع در میان
زنان است که ساالنه تعداد زیادی
از زنان در نقــاط مختلف دنیا به
این بیماری مبتال میشوند .یکی
از رایج ترین درمانهای سرطان
دهانــه رحم ،شــیمی درمانی و
پرتودرمانی اســت ،در حالی که
پرتودرمانی سلولهای ســرطانی را از بین
میبرد ،اما خطر آســیب سلولهای سالم در
مجاورت تودههای سرطانی نیز باال است.
ســرطان دهانه رحم گونهای از سرطان
اســت که از گردن رحم آغاز میشــود .این
بیماری به خاطر رشــد غیرطبیعی ســلول
هایی ایجاد میشــود که میتواند در دیگر
اعضای بدن گســترش یابد یا به آنها حمله
کنــد .در ابتدای ابتال به این بیماری ،معمو ًال
نشــانهای بروز پیدا نمیکند .نشــانههای

بعدی این بیماری شــامل مواردی همچون
خونریــزی واژنی ،درد لگــن یا دردآمیزش
است.
محققان دانشگاه علوم پزشکی میسوری،
سلولهای سرطانی انسان را در آزمایشگاه
به کمک ترکیب عصاره زغال اخته و یا انگور
قرمز با تابش اشعه درمان کردند .این مطالعه
در مجله آســیب شناسی و انکولوژی منتشر
شده اســت .محققان از سلولهای سرطانی
سرطان سرویکس برای تقلید درمان بالینی
استفاده کردند .خطوط سلولی به چهار گروه

تقسیم شــد؛ گروه کنترل ،تنها
تابش ،گروهــی دیگر عصاره
زغــال اخته و گروهــی نیز هر
دو روش را دریافــت کردنــد.
نتایج نشــان داد که گروه تحت
پرتو درمانی ۲۰ ،درصد کاهش
ســرطان و گروهی که عصاره
زغال اخته دریافت کرده بودند،
 ۲۵درصد کاهش ســرطان را
تجربــه کردند .با ایــن وجود،
بیشترین کاهش در گروهی بود
که اثر تابش و عصاره را همزمان
داشــتند و این کاهش حدود ۷۰
درصد بود.
یوجیانــگ فنگ نویســنده
اصلــی ایــن مطالعــه گفت:
پرتودرمانی با اســتفاده از پرتوهای پرانرژی
و ذراتی مانند اشــعه گاما برای از بین بردن
سلولهای سرطانی اســتفاده میشود ،در
مورد برخی از ســرطانها ،مانند ســرطان
گردن رحم ،پرتو درمانی یک روش درمانی
مناسب است ،اما آسیب جانبی به سلولهای
ســالم نیز رخ میدهد .بر اســاس تحقیقات
قبلی ،عصاره زغال اخته را بررســی کردیم
تا بتوان آن را به عنوان یک حســاس کننده
رادیو اکتیو مورد استفاده قرار داد.

ساخت پلتفرم مدیریت اینترنت اشیا در اصفهان

اینترنت اشــیا با کاربردهای
وسیع خود نقش بسیار مهمی در
دنیایکارآفرینانبازیمیکند.در
این راستا یک شرکت دانشبنیان
در اصفهان اقدام به بومیســازی
پلتفرمیکردهکهقابلیتاتصالبه
انواعسنسورهاومودمهایموجود
در بستر اینترنت اشــیاء را دارد و
میتواند در مقیاس بسیار وسیع،
عملیات گردآوری و آنالیز دادهها،

در طیف گستردهای از سنسورها
را بهصــورت لحظــهای انجام
دهد.ایــننرمافزاردرکاربردهای
مختلفی ماننــد مدیریت انرژی و
منابع شــهری ،مدیریت حوادث
مربوط به اورژانس و آتشنشانی،
مدیریت فضاهای ســبز شهری،
ســاختمانها و مجتمعهــای
هوشــمند و بیمارســتانهای
هوشــمند و ســایر حوزههــای

مشــابه کاربرد خواهد داشــت.
تولید کنندگان تجهیزات مرتبط با
اینترنت اشیا ،میتوانند با استفاده
از ایــن پلتفرم از یک اســتاندارد
واحد بــرای مخابره و جمعآوری
اطالعات اســتفاده کنند که این
موضوع برای ایجاد سازگاری بین
سیســتمهای تولید شده توسط
تولیدکنندگانمختلفبسیارمفید
است.

شــهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهــان ( )istt.irبــا ایجــاد و
بهرهبــرداری از مراکــز رشــدو
پارکهایعلموفناوریوابستهبه
خود توانسته است با نقشآفرینی
دراکوسیستمنوآوریوکارآفرینی
و ایجاد زیرساختهای الزم برای
رشد و توســعه بیش از  ۴۸۰واحد
فناور ،قدمهــای موثری را در راه
توسعه اقتصادی کشور بردارد.

تحریریه شهرستانها:

021-44233511

دفترسرپرستیاستاناصفهان:
031 -36637500
ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

پیشبینی افزایش  ۱۰درصدی بهای طال
تاپایان امسال
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با
اشــاره به افزایش  ۱۳درصدی طال در سال
 ۲۰۱۷میالدی ،گفت :اگر طال همچنان به
رکوردزنی خود ادامه دهد شاهد افزایش ۱۰
درصدی قیمت این فلز گرانبها تا پایان سال
 ۹۶خواهیم بود.
هوشــنگ شیشــهبران در گفتگــو با
خبرنگار اقتصادی جام جم با بررســی بازار
طال به دنبال رکوردزنی این فلز ارزشمند در روز جمعه ،اظهار کرد :نوسانات قیمت ارز،
میزان عرضه و تقاضا و اونس جهانی در بازار ایران همانند بازارهای جهانی بر قیمت طال
تاثیرگذار است.وی با اشاره به افزایش قیمت طال و پایین آمدن بهای دالر در بازارهای
جهانــی ،تصریح کرد :همین موضوع موجب رکورد زنی قیمت طال در روزهای پایانی
سال میالدی  ۲۰۱۷در بازار جهانی شد.
رییــس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با نگاهی به قیمت طال و پاالدیوم ،گفت :در
سال جاری بهترین عملکرد مربوط به فلز پاالدیوم بود که بیش از  ۵۷درصد رشد قیمت
داشــت و این رشد مربوط به تقاضای باالی ســازندگان کاتالیزور خودرو در بحبوحه
کمبود تولید بود.
شک و تردید سرمایه گذاران و حرکت به سمت بازار طال
وی در خصــوص افزایــش بهای طال در بازارها ی جهانــی ،اظهار کرد :زمانی که
ســرمایهگذار در بازارهای جهانی دچار شَ ــک و تردید شــود به طور معمول به سمت
ســرمایهگذاری طال سوق پیدا میکند.شیشهبران با بیان دالیل ضعیف شدن دالر در
بازارهای جهانی ،گفت :انتقاد نمایندگان دموکرات کنگره به تاثیر اندک کاهش مالیات
بر اقتصاد آمریکا ،کاهش اندک نرخ رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا ،افزایش موقعیت
کسری دالر در دو هفته گذشته و تضعیف دالر از مهمترین عوامل تاثیرگذار کاهش نرخ
دالر در بازار آمریکا و انتقال آن به بازارهای جهانی بوده است.وی با اشاره به اینکه طال در
معامالت روز پنجشنبه و جمعه به ثبت باالترین رقم خود رسید و رکوردزنی کرد ،افزود:
کاهش ارزش دالر ،تنشهای سیاسی کرهشمالی و آمریکا ،فروکش کردن نگرانی در
مورد افزایش نرخ بهره آمریکا موجب این رکوردزنی شده است.
رشد  ۱۳درصدی نرخ طال در سال  ۲۰۱۷میالدی
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان تاکید کرد :نرخ طال در سال  ۲۰۱۷میالدی ۱۳
درصد رشــد داشته که این به تردید سرمایهگذاران نسبت به موقعیت ترامپ در اجرای
برنامههای انتخاباتی بر میگردد و در نهایت موجب کاهش نرخ جهانی دالر شده است.
وی با تاکیــد بر اینکه عوامل مختلفی به خصوص در بازارهای بزرگ همچون چین و
آمریکا میتواند بر قیمت طال تاثیرگذار باشد ،گفت :با نگاهی به بازارهای داخلی ،سکه
طی چند ماه گذشــته دچار حباب قیمتی بزرگ شــد که بانک مرکزی برای کنترل آن
اقدام به حراج سکه کرد که تقریبا  ۵۰درصد این حباب تخلیه شد.

